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2018-11-28, 18:16 - 21:34
Sida 2 av 83

Protokoll – Extrainsatt sektionsmöte LP2
Teknologsektionen Informationsteknik
Datum: 2018-11-28
Tid: 18:16 - 21:34
Plats: HA1, Campus Johanneberg
§1 Mötets öppnande
Johan Wennerbeck, ordförande i StyrIT, öppnar mötet 18:16.
§2 Val av mötets ordförande
Josefin Ulfenborg väljs in till mötets ordförande.
§3 Val av mötets sekreterare
Ludvig Ekman, sekreterare i StyrIT, väljs in till mötets sekreterare.
§4 Val av mötets justerare tillika rösträknare
Fredrik Bengtsson och Eric Carlsson väljs in till mötets rösträknare tillika justerare.
§5 Närvarande
• it18: 13
• it17: 16
• it16: 18
• it15: 8
• it14: 4
• it13: 1
• it12: 1

• Totalt: 61
§6 Adjungeringar
Raffael och Markus adjungerades in.
§7 Mötets behöriga utlysande
Ludvig Ekman informerar mötet om att mötet utlystes 13 november, vilket i enighet med stadga
är minst 10 läsdagar innan mötet.
Sektionsmötet finner mötet behörigt utlyst.
§8 Fastställande av mötets dagordning
Mötet fastställer dagordningen med de föreslagna förändringarna.
§9 Meddelanden

(a) Ludvig Ekman, sekreterare i styrIT, meddelar att en rad redaktionella förändringar har gjorts
på både stadga och reglemente. För den som vill se dessa förändringar i detalj finns de dokumenterade på https://github.com/cthit/dokument

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare

Fredrik Bengtsson
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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(b) Theodor ”Portals” Angergård, ordförande i digIT, meddelar om att det på chalmers.it funnits
en dataläcka sedan 2011, som åtgärdades direkt när man fick reda på den. Man kunde tidigare
komma åt persondata i form av namn, år och kommitteer.
(c) Maggan: gå med i drawIT!
§10 Verksamhetsrapporter Föreligger ej.
§11 Interpellationer
Föreligger ej.

§12 Motioner

• Rättelse av firmateckning i stadga

– Motionen i sin helhet finns här: Rättelse av firmateckning i stadga
– Johan Wennerbeck, ordförande i styrIT, går igenom motionen.
– Det står nu i stadgan att alla kommitteers ordförande och kassörer ska teckna firma. Men
eftersom sektionen bara har en firma har aldrig kommitteernas ordförande och kassörer
förutom StyrITs tecknat firma.
– Motionen röstades igenom på föregående möte, så om sektionsmötet bifaller den idag
kommer den att träda i kraft.
– Mötet öppnar för diskussion.
– Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

§13 Propositioner

(a) Ändring av ekonomisk policy
• Propositionen i sin helhet finns här: Ändring av ekonomisk policy
• Simon Sundström går igenom propositionen.
• Fråga: Vad händer om man sitter tvåår i rad? Simon svarar att styrIT har tolkningsföreträde
vid otydligheter.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(b) Förtydliganden i stadga och reglemente

• Propositionen i sin helhet finns här: Förtydlingar i stadga och reglemente
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Fråga: Vad innebär det att motverka sektionens intresse? Karl Wikström svarar med
att det till exempel kan vara någon som arbetar emot snITs arbete med att göra kursutvärderingar.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Det uppmärksammas att den femte att-satsen har ett stavfel. Ludvig svarar att en sådan
sak ingår i redaktionella förändringar som sekreteraren får göra.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(c) När räkenskaper och handlingar ska vara revisorer tillhanda

• Propositionen i sin helhet finns här: Ändra hur revisorer ska kunna få handlingar
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Mötet öppnar för diskussion.

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare

Fredrik Bengtsson
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(d) Ändra krav på minsta antal ledamöter för digIT

• Propositionen i sin helhet finns här: Minska kravet på antal ledamöter i digIT
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Fråga: Hur ser det ut för andra kommittéer? Ludvig svarar att styrIT på ett ordförandemöte
har bett kommittéerna att tänka över vad som är ett rimligt minimikrav på antal ledamöter, och det arbetet kommer fortsätta nästa läsperiod.
• Mötet öppnar för diskussion.
• Fråga: Vad tycker digIT om propositionen? digIT svarar att det går att klara sig på totalt
tre personer i kommittén, mindre blir gjort, men det går.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(e) Flytta valberedningens inval till LP4

• Propositionen i sin helhet finns här: Flytta inval av valberedningen till LP4
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Fråga: Förändringen innebär att nya studenter inte kan söka, tappar man något på det?
Ludvig svarar:
– Studenter med erfarenhet från kommittéer och föreningar är generellt sett att föredra
att ha i valberedningen.
– Om valberedningen inte skulle bli fullsatt på mötet i LP4 har nya (och äldre) studenter
ändå chansen att gå med.
• Fråga: Står det om när valberedningen väljs in någon annanstans i stadga och reglemente,
som man också behöver ändra? Ludvig svarar att det inte står någon annanstans.
• Mötet öppnar för diskussion.
– Jonathan Carbol förklarar att han suttit i valberedningen på Kemisektionen som väljs
in i LP4, och att det fungerar utmärkt.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(f) Ta bort myndighetskrav för ansvarsposter (exklusive styrIT)

• Propositionen i sin helhet finns här: Ta bort krav på myndighet för ansvarsposter
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Fråga: Innebär inte ansvarspost att man måste skriva på avtal om ansvar för ekonomi, och
måste man inte vara myndig för det? Som svar läser Ludvig Ekman upp två texter:
– En från Grön ungdom där det står att man får teckna firma även fast man inte är
myndig.
– En från Konsumentverket där det står att man endast får teckna avtal med en konsument om den är myndig, eller med målsmans tillstånd.
• Mötet öppnar för diskussion.
– William Levén föreslår att ansvarsavtalet styrIT använder kan kompletteras med att
man måste vara myndig för att skriva det.
– Fråga: Måste man inte vara myndig för att vara serveringsansvarig? Ludvig svarar att
ordförande inte måste vara den i kommittén som är serveringsansvarig.
– Karl Wikström säger att vi kan använda oss av målsmans tillstånd ifall en omyndig
själv inte får teckna ansvarsavtalet. Detta får bifall från flera håll.

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare

Fredrik Bengtsson
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Fråga: Kan styrIT kolla upp hur det gäller med myndighet och avtalsskrivande till
nästa sektionmöte? Simon Sundström svarar att styrIT ska göra sitt bästa.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(g) Talman - Antal och framförhållning

• Propositionen i sin helhet finns här: Talmans framförhållning och antal
• Ludvig Ekman går igenom propositionen.
• Fråga: Begränsar man sig inte med att inte ha med ”eller flera”, ifall till exempel någon
ska resa iväg en av läsperioderna. Johan Wennerbeck svarar att styrIT jobbar med en
talman. Ifall denne fem läsdagar i förväg hör av sig och säger att den inte kan närvara, är
fem läsdagar gott om tid för att hitta en ny, eftersom alla kan nominera sig till talman på
ett sektionsmöte.
• Mötet öppnar för diskussion.
– Fråga: Vad tycker den sittande talmannen? Josefin Ulfenborg svarar att hon uppskattar
att man sänker från 20 läsdagar, men att hon inte har en uppfattning om vad det är
bäst att den sänks till.
• Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

(h) Påstigning för kommittéer
•
•
•
•
•

Propositionen i sin helhet finns här: Harmonisera påstigning för kommittéer
Ludvig Ekman går igenom propositionen.
Johan Wennerbeck lägger till att propositionen diskuterats med alla ordförande det berör.
Mötet öppnar för diskussion.
Mötet bestämmer enhälligt att bifalla motionen i sin helhet.

19.45: Mötet ajourneras till 20.00
20.01: Mötet återupptas
§14 Verksamhetsplaner och budgetar Föreligger ej.
§15 Revisionsberättelse
Henry Yang och Agnes Mårdhor går fram och förklarar att de som lekmannarevisorer finns till för
att hjälpa sektonens organ med att se till att saker blir rätt.
Sittande revisorer föredrar revisionsberättelsen enligt bilaga.
Bokslutet för hela sektionen under 2017-2018 ser bra ut, och revisorerna rekommenderar att ansvarsbefria alla som hade ekonomiskt ansvar denna tid.
Mötet beslutar enhälligt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§16 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser
• NollKIT 17

– Gabriel Wallin föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Olof Enström föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Fråga: Finns utvärderingen från mottagningen att komma åt? Gabriel Wallin svarar att
han antagligen inte kan ge ut den, men redovisar kort om innehållet (60-70 svarande,
frågor som till exempel om man trivdes under mottagningen). Om man kontaktar honom
personligen kan han möjligen dela med sig den.

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare

Fredrik Bengtsson
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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– Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria Gabriel Wallin och Olof Enström och lägga deras
verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna.
• armIT 17-18

– Anton Hägermalm föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Anton Hägermalm föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Fråga: Annonsering blev mer än vad man trodde, varför? Anton svarar att det är för att
fler företag än man trodde ville ha annonsering.
– Oscar Evertsson ger ett förslag om att ta bort sista sidan, eftersom den tillhör NollKITs
verksamhetsberättelse.
– Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria Tobias Lindgren och Anton Hägermalm och lägga
deras verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna, med den ändring Oscar
Evertsson föreslog.

• digIT 17-18

– William Levén föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– William Levén föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Man har överspenderat på övrigt eftersom man flyttade dit en utgift som tidigare tillhörde
arrangemang. Totalt har detta inte påverkat.
– Fråga: Vad är saldo? William Levén svarar att det är vad man skulle haft över om man hade
räknat att kommittén hade egen kassa, och att det var så man gjorde förr på sektionen.
Det är kvar för att vara tydligt för de som var vana vid det gamla systemet.
– Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria Gabriel Wallin och Olof Enström och lägga deras
verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna.

• fanbärerIT 17-18

– Tobias Alldén föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Mathias Carlsson föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Fråga: Representera fanan på Nollan-lunch? Tobias Alldén svarar att det var en av de
saker man gjorde utöver åtaganden.
– Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria Tobias Alldén och Mathias Carlsson och lägga
deras verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna.

• frITid 17-18

– Erik Magnusson föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Erik Magnusson föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Fråga: Varför finns omsits med i verksamhetsberättelsen? Johan Wennerbeck svarar att
styrIT på ett styrelsemöte tagit beslut om att det får ingå i verksamheten.
– Mötet beslutar att ansvarsbefria Jonathan Gildevall och Erik Magnusson och lägga deras
verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna.

• sexIT 17

– Niclas Johansson föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Niclas Johansson föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Fråga: Varför står det ”Vinst” i den ekonomiska berättelsen? Johan Wennerbeck svarar
att resultat är korrekt begrepp, men att det inte i sig är ett legalt dokument, och därför
inte måste vara korrekt.

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare
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– Mötet beslutar att ansvarsbefria Niclas Johansson och Jonathan Gildevall och lägga deras
verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna. Beslutet var inte enhälligt.
• snIT 17-18

– Josefin Ulfenborg föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Jonatan Gustavsson föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Mötet beslutar enhälligt att ansvarsbefria Josefin Ulfenborg och Jonathan Gustavsson och
lägga deras verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna.

• styrIT 17-18

– Oscar Evertsson föredrar verksamhetsberättelse enligt bilaga.
– Katarina Bergbom föredrar den ekonomiska berättelsen enligt bilaga.
– Mötet beslutar att ansvarsbefria Oscar Evertsson och Katarina Bergbom och lägga deras
verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna. Beslutet var inte enhälligt.

§17 Personval

(a) Valberedning
• Ledamöter
– Carolin Larsson ställer sig upp och presenterar sig.
– Mötet bestämmer enhälligt att rösta in Carolin Larsson till ledamot i valberedningen.

§18 Övriga frågor

(a) Johan Wennerbeck berättar att styrIT har kollat över hur man ska kunna ansvarsbefria folk
utan att alla ska bli ansvarsbefriade samtidigt.
• Oscar Evertsson frågar hur man tänkt göra.
• William Levén: När blir styrIT ansvarsbefriade? Kan de bli ansvarsbefriade innan alla
enskilda kommittéer är det? Svar: Ja. Om bokslutet ser bra ut.
• Fråga: Så om bokföringen är gjord korrekt av alla parter kan styrIT ansvarsbefrias? Svar:
Ja.
• Fråga: Vad är skillnaden mellan då och nu? Johan förklarar att man nu ser till att ansvarsavtal skrivs med de som innehar ansvarsposter.
• I slutändan är det sektionsmötet som bestämmer.

(b) Johan vill tacka mötesmedlemmarna för att de kom.
(c) Utlottning av biopresentkort
§19 Mötets avslutande
Mötet avslutas 21.34.

Josefin Ulfenborg
Mötesordförande

Ludvig Ekman
Sekreterare

Fredrik Bengtsson
Förste justrerare

Eric Carlsson
Andre justrerare
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Ändring av Överlämning i Ekonomisk policy

Ändring av Överlämning i
Ekonomisk policy
styrIT

Bakgrund
6 Överlämning i den Ekonomiska policyn hade tappat några viktiga meningar under en
ändring av sektionsmötet. Detta och extra tydlighet i vad som gäller vill styrIT fixa.

Förslag
Att ändra ”6 Överlämning”i den ekonomiska policyn till:
Kostnaden för överlämning ska ej överstiga 215kr per person, där person avser både de
som blivit invalda och de som är sittande vid det sektionsmöte där kommitten har sitt
inval. Om det kan motiveras så finns det möjlighet att bekosta kringkostnader, såsom
lokalhyror och resekostnader, vilka skall i förhand godkännas av styrelsen. Den totala
kostnaden för överlämningen får ej överstiga 3000kr. Ingen andel av summan får läggas
på alkoholhaltiga drycker.
Exempel: FooIT’16 är 4 invalda och FooIT’17 är 5 invalda. Detta innebär att överlämningen från 16 till 17 har en max kostnad på 215*9 = 1935kr. Om summan av de två
åren hade varit 14 eller större så hade 3000kr varit den gällande summan, då totala
kostnaden ej får överstiga 3000kr.

Ändringar från tidigare
De ändringar som har gjorts är att..
• ”(från nuvarande eller närmast föregående verksamhets år)” har blivit ”, där person
avser både de som blivit invalda och de som är sittande vid det sektionsmöte där
kommitten har sitt inval.” för att förtydliga.
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Ändring av Överlämning i Ekonomisk policy

• ”Ingen andel av summan får läggas på alkoholhaltiga drycker.” har lagts till då vi
misstänker att detta togs bort av misstag och vi tycker detta är rätt (och tror att
det är olagligt).
• ”, vilka skall i förhand godkännas av styrelsen” har lagts till för att förtydliga att
det är styrelsen som avgör om motiveringen är tillräckligt god.
• Ett exempel har lagts till för att förtydliga ytterligare.
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Förtydliganden i stadga och
reglemente
styrIT

Bakgrund
Efter att ha gått igenom stadga och reglemente upptäcktes vissa smågrejer som kunde
förtydligas. Dessa har samlats i denna proposition.
Ytterligare motivering skrivs i kursiv stil i samband med de förslag som behöver detta.

Förslag
Yrkar på:
att i stadga och reglemente lägga till följande som förord:

• Till teknologsektionens styrdokument hör stadga, reglemente och policys. Till
dessa dokument finns en tillhörande ordlista. Samtliga av dessa dokument
går att hitta på https://chalmers.it/documents eller https://styrit
.chalmers.it/documents.
att ändra ”Medlem är skyldig att inte verka mot sektionens intresse.” till ”Medlem är

skyldig att inte verka mot sektionens intresse eller uppdrag.” i §2.2.2 i stadgan.
• För att det ska vara mer tydligt vad som gäller. Det finns ingen definition av
sektionens intresse, däremot av sektionens uppdrag.
att lägg till ”personuppgiftsombud” under ”§4.9.1 Närvaro- och yttranderätt tillkom-

mer:” i stadgan.
att ändra meningen ”Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan dock

uteslutas.” till ”Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan dock uteslutas av styrelsen.” i §10.1.2 Medlemsrätt i stadgan.
• Just nu står det inte vem som kan utesluta en medlem, därav förtydligandet.
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att lägga till meningen ”Dessutom är föreningen skyldig att rapportera till sektions-

styelsen då deras stadga förändrats” i §10.4 i stadgan.
• Intresseföreningarna ska ha en av styrIT godkänd stadga. Denna förändring
säkerställer att styrIT har chansen att godkänna stadgan när en uppdatering
skett.
att ändra listan om vad som bör ingå i mötesprotokoll i ”§13.1 Allmänt” i stadgan:

• Från:
– ärendenas art
– samtliga ställda och ej återtagna yrkanden
– beslut
– särskilda yttranden och reservationer
• Till:
– organets namn
– datum
– närvarande
– beslut
– särskilda yttranden och reservationer
• De fetmarkerade formuleringarna i den övre listan har nog aldrig efterlevts.
Att i varje mötesdokument ha med alla yrkanden som man har åtagit sig är
orimligt. Istället lägger vi till organ, datum och närvarande, vilka är viktigt
att få ner på papper.
att byta namn på ” Allmänt” till ”§13.1 Innehåll” i stadgan

• I §13.1 står det enbart om vad protokoll ska ha för innehåll.
att byta ut ”Studienämnden är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stad-

ga, reglemente och fattade beslut.” mot ”[..] stadga, reglemente, policies, övriga
handlingar och beslut.” under ”§7.4 Skyldigheter”.
• snIT är idag de enda som inte måste rätta sig efter policies och övriga handlingar.
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Flytta inval av valberedningen till
LP4
styrIT

Bakgrund
I dagsläget har valberedningen tre pluggintensiva veckor på sig att förbereda inför aspningen och invalsprocessen. Därtill kommer kårens valberedning att anordna en utbildning under LP1 för alla valberedningar på Chalmers, som valberedningen på IT skulle
missa om man går på LV6 LP1.
Mellan sektionsmötena LP4 och LP1 har inte valberedningen några inval att nominera
till, så denna tid innebär i praktiken dötid för valberedningen idag. För en valberedning
som skulle gå på LP4 skulle denna tid istället vara värdefull för förberedelse i form av
bland annat teambuilding, diskussioner som mynnar ut i skapande av kravprofil och
intervjufrågor, samt övning i intervjuteknik.
Detta förslag har diskuterats i årets valberedning, som tycker det är en bra förändring.

Förslag
Yrkar på:
att Flytta inval av valberedning till Andra ordinare vårmöte under §4.4.1
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Minska kravet på minsta antal
ledamöter för digIT
styrIT

Bakgrund
Om man hittat tre personer som söker digIT(ordförande, kassör och en ledamot) är det
bättre att låta dessa få bilda kommitté, istället för dagens alternativ
• tvinga någon (som kanske egentligen inte vill) att ställa sig upp på sektionsmötet
• välja in för få än reglementet kräver (och därmed bryta mot reglementet)
• att inte välja in kommittén alls.
I samråd med digIT har vi kommit fram till att ett minimum på 1 ledamot är tillräckligt
för att kommittén ska kunna utföra minimum av kravet på deras verksamhet.

Förslag
Yrkar på:
att ändra ”digIT består av ordförande, kassör samt 3-6 övriga ledamöter.” till ”digIT

består av ordförande, kassör samt 1-6 övriga ledamöter.” i §5.8.1 Sammansättning
i reglementet.
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Ta bort myndighetskrav för
ansvarspost i kommitté och
studienämnd
styrIT

Bakgrund
Eftersom kommittéer och studienämnden inte längre tecknar firma, finns det inget krav
enligt lag att ordförande och kassör ska vara myndig.
Det är visserligen rimligt att de är myndiga, men det är en av flera egenskaper som är
rimliga att ha. Till exempel att kunna skriva och tala svenska eller engelska, eller räkna.
Dessa egenskaper står det inget om i stadga att man ska ha, och därför tycker vi att
inte heller myndighet ska stå med.

Förslag
Yrkar på:
att Ta bort ”§8.1.3 Myndighet” ur stadgan.
att Ta bort ”Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.” från §7.1.1

Sammansättning i stadga.
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Hur sektionens revisorer kan begära räkenskaper och handlingar

Hur sektionens revisorer kan
begära räkenskaper och
handlingar
styrIT

Bakgrund
Till dagens sektionsmöte bryter alla sektionens organ mot stadgan. Revisorerna fick
nämligen inte in samtliga räkenskaper och handlingar 15 läsdagar innan mötet. Detta
eftersom ingen för 15 läsdagar sedan kände till det extrainsatta mötet, på grund av att
det utlystes 10 läsdagar sedan (i ordning med stadgan).
För att detta inte ska hända igen föreslår styrIT att att räkenskaper och handlingar
ska krävas att lämnas in enbart till ordinarie sektionsmöten. Det finns inget krav på
revisorerna att lämna en revisionsberättelse till extrainsatta sektionsmöten, och att kräva
att de ändå ska få räkenskaper och handlingar är onödigt.
För att revisorerna ändå ska kunna lämna en revisionsberättelse till ett extrainsatt
sektionsmöte föreslår styrIT också att man skapar en skyldighet för sektionens alla
organ att lämna in sina räkenskaper och handlingar till revisorerna inom tre läsdagar
efter att revisorerna bett om dem.

Förslag
Yrkar på:
att Ändra “Räkenskaper och övriga handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast

15 läsdagar före sektionsmöte.” till “Räkenskaper och övriga handlingar skall vara
revisorerna tillhanda senast 15 läsdagar före ordinarie sektionsmöte.” i §14.1.3 i
stadgan
att Lägga till följande som en skyldighet för sektionens organ
att Lämna ut handlingar och räkenskaper begärda av sektionens revisorer med

notis på tre läsdagar.

Teknologsektionen Informationsteknik
Bifogat material – Extrainsatt sektionsmöte LP2
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Talman - Om antal och
framförhållning
styrIT

Bakgrund
Talmannen är ålagd att nominera sig till mötesordförande för alla sektionsmöten, och
dessutom att ha läst på om möteshandlingarna. Samtidigt är det idag möjligt att välja
in flera talmän, vilket innebär att båda måste läsa på inför mötet, men att bara en kan
bli mötets ordförande. Om talmannen inte kan närvara på mötet måste hen meddela
styrIT detta i förväg, vilket gör det möjligt att hitta en ersättare.
Med dagens regler måste talmannen meddela frånvaro 20 läsdagar i förväg, vilket är
orealistiskt, både eftersom något oväntat kan uppkomma mindre än fyra veckor i förväg
och eftersom mötet utlyses 10 läsdagar i förväg. styrIT vill ändra detta till fem läsdagar.

Förslag
Yrkar på:
att i §6.1 Talman i reglementet ändra

• från ”Talman är en eller flera, av sektionen, förtroendevalda personer vars
syfte är att säkerställa att sektionsmötet är demokratiskt lett.”
• till ”Talman är en, av sektionen, förtroendevald person vars syfte är att säkerställa att sektionsmötet är demokratiskt lett.”
att i reglementet 6.1.2 Det åligger talman ändra

• från ”om talman inte kan närvara på ett sektionsmöte skall denne meddela
detta till sektionsstyrelsen 20 läsdagar innan mötet.
• till ”om talman inte kan närvara på ett sektionsmöte skall denne meddela
detta till sektionsstyrelsen fem läsdagar innan mötet.”
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Påstigning efter två läsdagar för
kommittéer
styrIT

Bakgrund
I och med GDPR behöver man antingen skriva på ett särskilt ansvarskontrakt för personuppgifter, eller räknas som en sektionsaktiv för att kunna få tillgång till bland annat
g-suite. Och eftersom många kommitteer vill att deras efterträdare ska få tillgång till
överlämning och annat så fort som möjligt vill föreslår styrIT att man blir en del av en
kommitté två läsdagar efter invalet.
För de som inte vill att deras efterträdare ska få tillgång till deras data innebär inte
detta något problem, eftersom det är de sittande som har det yttersta ansvaret och kan
bestämma vem som har tillgång.
Vinsten med denna ändring är att det kommer stå om påstigning för kommittéer på ett
enda ställe i reglementet, att det kommer vara tydligt för alla om när man kan få tillgång
till g-suite, oavsett kommitté, och att reglementet blir mycket kortare och enklare att
läsa.

Förslag
Yrkar på:
att Ersätta första meningen i paragraf §5.X.6 Mandatperiod (§5.7.7 Mandatperiod

för armIT) med paragrafen ”Påstigning” för Sektionskommittéer i reglementet.
Den nya paragrafen ”Påstigning” ska innehålla följande: ”Invalda till en kommitté
betraktas som en del av kommittén och sektionen från två läsdagar efter invalet,
tills då de inte längre har mandat.”
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Motion om rättelse av firmateckning i sektionens stadga

Motion om rättelse av
firmateckning i sektionens stadga
Karl Wikström

Bakgrund
I våra stadgar så står det idag att det åligger ordförande och kassör i varje kommitté att
teckna sektionens firma. Det står även i vårt reglemente att det åligger varje ordförande
och kassör att teckna sin egen ”förenings” firma. Detta är felaktigt då kommittéerna
inte är egna firmor utan går under sektionens firma. Sektionens firma tecknas endast av
ordförande och kassör i styrIT. Därav borde dessa stycken tas bort.

Förslag
Yrkar på:
att Ta bort §7.5.2 ”Föreningens firma” från sektionens stadga.
att Ta bort §8.5.2 ”Föreningens firma” från sektionens stadga.
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Svar på motionen ”Motion om rättelse av firmateckning i sektionens
stadga”

Svar på motionen ”Motion om
rättelse av firmateckning i
sektionens stadga”
StyrIT

Som motionens bakgrund säger så är det felaktigt att ordförande och kassör skall teckna
sin förenings firma. Rimligtvis bör dessa åligganden tas bort från stadgan och därför
står StyrIT bakom motionen i sin helhet.
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REVISIONSBERÄTTELSE
AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE
PERIOD 17-18
STYRIT OSCAR EVERTSSON & KATARINA BERGBOM
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att STYRIT blir
ansvarsbefriade.

DIGIT WILLIAM LEVÉN & FREDRIK ÅBERG
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att DIGIT blir
ansvarsbefriade.

ARMIT TOBIAS LINDGREN & ANTON HÄGERMALM
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att ARMIT blir
ansvarsbefriade.

FRITID JONATHAN GILDEVALL & ERIK MAGNUSSON
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att FRITID b
 lir
ansvarsbefriade.
SNIT JOSEFIN

ULFENBORG & JONATHAN GUSTAVSSON

Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att SNIT blir
ansvarsbefriade.

MRCIT MALIN THELIN & OSCAR NILSSON
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att MRCIT b
 lir
ansvarsbefriade.

FANBÄRERIT TOBIAS ALLDÉN & MATHIAS CARLSSON
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att FANBÄRERIT blir
ansvarsbefriade.

PERIOD 17
NOLLKIT GABRIEL WALLIN & OLOF ENSTRÖM
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Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att NollKIT blir
ansvarsbefriade.

P.R.I.T. JOHANNES MATTSSON & ERIK MAGNUSSON
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att P.R.I.T. blir
ansvarsbefriade.

SEXIT NICLAS JOHANSSON & JONATHAN GILDEVALL
Har uppvisat bokslut för hela perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att SEXIT b
 lir
ansvarsbefriade.

PERIOD 16-17
FRITID GUSTAV BERGSTRÖM & PEDRAM SHIRMOHAMMAD
Har uppvisat bokföring fram till 2017-03-23 som vid en ytlig granskning ser ganska bra ut, dock
inte uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att FrITid ej blir ansvarsbefriade.

STYRIT MATILDA HORPPU & JOHAN LINDSKOGEN
Har uppvisat bokslut för perioden. Dock kvarstår några detaljer som fortfarande behöver lösas. Vi
rekommenderar därför att StyrIT ej blir ansvarsbefriade.

ARMIT ALEX SUNDBÄCK & ADRIAN LINDBERG
Har uppvisat bokslut för perioden, som vid en ytlig granskning ser bra ut. Dock behövs mer
noggrann granskning av fysisk bokföring. Vi rekommenderar därför att ArmIT ej blir
ansvarsbefriade.

PERIOD 15-16
DIGIT IVAR JOSEFSSON & MAXIM GORETSKYY
Har uppvisat bokslut för perioden. Dock kvarstår några detaljer som fortfarande behöver lösas. Vi
rekommenderar därför att DigIT ej blir ansvarsbefriade.

STYRIT GABRIEL ANDERSSON & JONATHAN THUNBERG
Har uppvisat bokföring fram till 2016-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut, dock inte
uppvisat bokslut. Vi rekommenderar därför att StyrIT ej blir ansvarsbefriade.

PERIOD 14
P.R.I.T. MARKUS BERGLAND & LISA LIPKIN
Har uppvisat bokföring fram till 2014-11-25 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Har en ej visat
någon bokföring för året, vi rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade.
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PERIOD 13-14
FRITID PHILIP EKMAN & FILIP CARLÉN
Har uppvisat bokföring för perioden, men den behöver finslipas. Därför rekommenderar vi att
FrITid ej blir ansvarsbefriade.

PERIOD 12-13
STYRIT RASMUS EGERÖ & HANNA KOWALSKA ELLENBERG
Har inte visat upp någon bokföring, och därför rekommenderar vi att StyrIT ej blir ansvarsbefriade.

ARMIT FIONA ROLANDER & JULIA ADAMSSON
Har visat upp bokföring som i stort ser bra ut. Då det finns en del detaljer kvar att fixa
rekommenderar vi att ArmIT ej blir ansvarsbefriade.

PERIOD12
SEXIT

MIKE PHOOHAD & ISABELLE FRÖLICH

Har visat upp bokföring fram till 2012-03-29. Därför rekommenderar vi att sexIT ej blir
ansvarsbefriade.

PERIOD 11
P.R.I.T AMANDA STRÖMSTEN & HANNA KOWALSKA ELLEBERG
Har visat upp bokföring fram till den 2011-05-09. Därför rekommenderar vi att P.R.I.T ej blir
ansvarsbefriade

PERIOD 10 – 11
FRITID ESKIL JOHANSSON & THOMAS ODIN
Har aldrig visat upp sin bokföring. Därför rekommenderar vi att FrITid ej blir ansvarsbefriade.
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SITTANDE
STYRIT JOHAN WENNERBECK & OMAR OUEIDAT
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

DIGIT THEODOR ANGERGÅRD & ERIC CARLSSON
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

ARMIT ELINA OLSSON & RASMUS LINDGREN
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

FRITID CAROLINA LARSSON & TOBIAS KARLSSON
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

SEXIT LINNEA BARK & AXEL SVENSSON
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

P.R.I.T. ALEXANDER SELMANOVIC & JIAN SHIN
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

NOLLKIT HASSAN JABER & HENRIK LAGERGREN
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.
SNIT

KARL WIKSTRÖM & ROBERT PALM

Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

MRCIT ANDERS SIVERTSSON & WIEBKE MEYER
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

FANBÄRERIT ANDRÉAS ERLANDSSON & MATHIAS LAMMERS
Har uppvisat bokföring fram till 2018-09-27 som vid en ytlig granskning ser bra ut.

Utgåva: 1
2018-11-26
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Ekonomiska resultat
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ArmIT Resultat
2017/2018
Kostnad

Förbrukningsmaterial
Aspning
Inventarier
Profil
Överlämning
Teambuilding

Budgeterat

Använt

Överskott

Kommentar
Diverse
kontorsmateri
81 al, domän
0
919,9 bouleset
0 hoodies
0
0

500
3000
1300
3313
3000
5040

419
3000
380,1
3313
3000
5040

70000
17500
17500

69851,95
17500
19500

1000

332

Studentnytta

10000

0

Totalsumma

132153

122336,05

9816,95

Summa (SEK)
3000

3000

0

Kostnader för event och
lunchföreläsningar
DatE-IT Ericsson
DatE-IT Cybercom

Extern representation

Intäkter
Aspning

Annonsering

12000

78245

Arrangemang

74000

67861

148,05 inc sus
0 Betalt i avtal
−2000 Betalt i avtal
Julkort och
facebook
668 boost
Kul saker som
10000 inte hände

Mer än vi
trodde det
66245 skulle bli
Mindre än vi
trodde det
−6139 skulle bli
Dessa
inkluderar
bara Ericsson
och
Cybercom.
AW och Cygni
fakturerades
−34950 1819
Mindre än vi
trodde det
−67200 skulle bli

Samarbetsavtal

145950

111000

Lunchföreläsningar

168000

100800

DatE-IT

220000

246525,5

Totalsumma

622950

607431,5

−15518,5

Resultat

490797

485095,45

−5701,55

2018-11-26

Mer än året
26525,5 innan
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Budget
Stöd från
StyrIT
Spotify

Intäkter

Utgifter

11000

Resultat
Stöd från StyrIT

1188

Spotify

Intäkter

Utgifter

11000
0

1188
Aspning

3000

0
Aspning

3000
Överlämning

1132.98

Diff.

Överlämning

2556.25
2556.25

-443.75

1367.02

234.04

4000

0

Profilering

4000

Profilering

Teambuilding

3000

Teambuilding

2819.1

-180.9

Arrangemang

1500

Arrangemang

834

-666

1926.4

559.38

Övrigt

1367.02

Övrigt
Summa
Saldo

13502.77
53.48

Som det ser ut nu har enskilda kommittéer inte några intäkter, men så såg budgeten ut när den
sattes.
Spotify rörde aldrig digITs bankkonto så den räknar vi inte ens. Det, precis som tidigare nämnda
poster, är en kostnad hos styrIT.
Summa fanns inte med i originala budgeten.
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Ekonomiskt resultat Fanbärerit 2017/2018
FanbärerIT

Budget

2017/2018

Post

Inkomst

Utgift

Resultat

2017/2018

Inkomst

Utgift

Arrangemang:
Summa

Summa

Namn:
Coktailkväll

Arrangemang

8639,67

8906,01

0

241,75

0

0

0

998

3000

−500
−500
−500
−1500
−3000

0

2000

3000

0

0

219,3
1950

6000

6500

Inköp av inventarier

0

500

Teambuilding

0

500

Profilering

0

1500

0
3000

Överlämning
Aspning
Kemtvätt

-

-

0

Övrigt

-

-

0

Summa

−6000
Skillnad:

−266,34 Glöggkväll
−241,75 OstVinväll
0 NollanLunch
−998
−2000
−219,3
−1950
0
−5675,39
324,61

Intäckt:

Utgift:

Diff:

2747

2770,1

−23,1

1440

1327,6

112,4

2240

2735,85

−495,85

2212,67

2072,46

140,21
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Resultat frITid 17/18
Idrottsföreningen Informationsteknik 2017/2018
Intäkter

Utgifter

Budgeterat
Nollanlunch

Resultat
1 308,99 kr

Summa

Budgeterat Resultat

1 260,00 kr

1 308,99 kr

1 260,00 kr

Bidrag från StyrIT (inte riktiga intäkter)
Budgeterat
Aspning
Bidrag

Resultat
3 000,00 kr

3000

12 000,00 kr

12000

Lokalhyra

2 000,00 kr

2000

Äskningar

0

11 101,67 kr

17 000,00 kr

28 101,67 kr

Totala bidrag

Lokalhyra

−2 000,00 kr

−2 000,00 kr

Profilering

−3 000,00 kr

−3 000,00 kr

CM

−1 500,00 kr

−1 850,00 kr

Inventarier

−2 000,00 kr

−1 425,00 kr

Aspning

−3 000,00 kr

−3 083,43 kr Där 1 045,32 kr var för aspningen förra året

Arrangemang

−3 340,00 kr

−2 990,00 kr

Teambuilding

−2 160,00 kr

−1 873,19 kr

Nollanlunch

−1 308,99 kr

−1 260,00 kr

−18 308,99 kr

−17 481,62 kr

Summa

Utgfiter via äskningar (bokförda av styrIT)
Budgeterat

Budgeterat

Totalt:

−17 000,00 kr

Resultat
−16 221,62 kr

Resultat

Arrangemang

0,00 kr

−6 812,70 kr Skiddag, bounce

Inventarier

0,00 kr

−3 938,97 kr Matchställ

CM

0,00 kr

−350,00 kr

Totalt

0,00 kr

−11 101,67 kr

Resultat med äskningar

−27 323,29 kr
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ekonomisk berättelse
nollkit17
got ‘em
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Budget som gick igenom våren 2017
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Vad hände?
Post

Beräknat

Utfall

Skillnad

PL Stöd

+115 000

+115 000

0

Icke-mottagning

-20 218

-20 718

+500

Aspning

0 (+/-3000)

-800
(-3800)

-800

Extern sponsring

+4 000

+4 000

0

Mottagningsavgift

+26 250

+30 800

+4 550

Mottagningsarr

-109 156

-100 156

+9 000

Övrigt

-6 000

-8 528

-2 528

TOTALT

+4 000

+15 446

+11 446

vad hände?

superhög
närvaro

stort intresse för
våra arr, hög
närvaro
dålig uppföljning
av ekonomin
under mottagning
pga bla hög
arbetsbelastning
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Pengarna kvar gick till NollKIT 2018 efter diskussioner med PL
och StyrIT

… och det är
väldigt mycket
pengar
varsågod hank

15 000
(miljarder)
kronor
kvar ...
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En del av Chalmers Studentkår
2018-10-11 – Sida 36 av 83

EKONOMISK BERÄTTELSE
PR-FÖRENINGEN OCH RUSTMÄSTERIET INFORMATIONSTEKNIK 2017
Intäkter
Budgeterat
Arrangemang
Uthyrning
Summa

Resultat

120 000,00 kr

129 070,25 kr Slog ihop pubrundor och andra arrangemang

0,00 kr

250,00 kr Hyrde ut grill till F vid 3 tillfällen

120 000,00 kr

129 320,25 kr Bidrag medräknade i budget men inte här

Bidrag från StyrIT (inte riktiga intäkter)
StyrIT rust

20 000,00 kr

34 447,50 kr

StyrIT förbrukningsvaror

26 000,00 kr

26 500,00 kr

StyrIT aspning

3 000,00 kr

3 000,00 kr

StyrIT arr

2 000,00 kr

Summa

866,65 kr Städnollankalas

51 000,00 kr

64 814,15 kr

Utgifter
Budgeterat

Resultat

Arrangemang

−95 400,00 kr

−95 300,79 kr

Överlämning

−2 873,75 kr

−2 973,65 kr Kom in ett missat kvitto

Teambuilding

−4 410,00 kr

−3 916,02 kr

Aspning

−3 000,00 kr

−2 543,33 kr Bokförde stor del som puffmat istället

Rust

−20 000,00 kr

−39 529,07 kr Äskade till flera stora rust

Förbrukningsvaror

−26 000,00 kr

−35 490,22 kr Vår extra vinst hamnade här

Profilering

−7 000,00 kr

−7 000,00 kr

Fordon

−6 000,00 kr

−5 663,22 kr

Övrigt

−5 500,00 kr

−1 700,55 kr Kontorsmaterial, bankkostnader, SUS utbildning

Summa

Totalt:

−170 183,75 kr

−194 116,85 kr

−50 183,75 kr

−64 796,60 kr

Johannes Mattson

Erik Magnusson

Ordförande 2017

Kassör 2017
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sexIT 17 - Ekonomisk berättelse
Intäkter
sittningar + Eftersläpp
Aspningspengar från StyrIT

Intäkter
120 400kr sittningar + Eftersläpp
3 000kr Aspningspengar från StyrIT

107034,22
3000

Summa:
Summa:

Utgifter
Gasque + eftersläpp:

123 400kr

110034,22

Utgifter
68 000kr Gasque + eftersläpp:

Arrangörmat

4 500kr Arrangörmat

Extern representation

1 500kr Extern representation

Profilering

7 000kr Profilering

Fordon

4 000kr Fordon

Förbrukningsmaterial

5 000kr Förbrukningsmaterial

CM

8 000kr CM

Arrangemang

15 000kr Arrangemang

40754,47
2296,27
0
6290
3254,71
3000
8000
8327,34

Team-Building

4 400kr Team-Building

2370,31

Aspning

3 000kr Aspning

2596,29

Överlämning

3 000kr Överlämning

1529,55

Totalt:

123 400kr Totalt:

78418,94

Vinst:

31615,28

Då vi under året inte hade möjlighet att veta riktigt hur mycket pengar som fanns att spendera är
resultatet väldigt konservativt. Vi hade kunnat spendera mycket mer pengar på våra arrangemang och
således skapat mer medlemsnytta. Det låga intäckterna beror på dåliga gasquer samt bortfall av den
traditionsenliga Halloweensittningen av skäl utanför sexITs kontroll.
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Intäkter
Konto
Kommittéer
-

Beskrivning

Summa

96,045.80 kr -

Intäkter sexIT
Intäkter P.R.I.T.
Intäkter NollKIT
Intäkter snIT
Intäkter ArmIT
Intäkter MRCIT
Intäkter FanbärerIT
Intäkter FrITid
Summa kommittéer

Bidrag och Avgifter
3270 Sektionsavgifter
Programledningsstöd
Summa bidrag och avgifter

Budget

129,607.00 kr
109,069.49 kr
40,000.00 kr
661,351.70 kr
32,025.00 kr
8,202.00 kr
1,260.00 kr
1,077,560.99 kr

Se sexITs ekonomiska berättelse

-

79,710.00 kr
-

Kommentar

Se PRITSs ekonomiska berättelse
Se NollKITs ekonomiska berättelse
Se snITs ekonomiska berättelse
Se ArmITs ekonomiska berättelse
Se MRCITs ekonomiska berättelse
Se FanbärerITs ekonomiska berättelse
Se FrITids ekonomiska berättelse

52,000.00 kr
50,000.00 kr

79,710.00 kr

Sektionen
3215 Alumnimiddag
3011 Försäljning Sektionsprofilering
3310 Företagssponsring kandidatmiddag
3999 Övriga intäkter
Summa sektionen

Summa intäkter

55,400.00 kr
6,720.00 kr 32,400.00 kr -

94,340.00 kr 188,860.00 kr

1,346,130.99 kr

56,200.00 kr

Saker från ivåras samt kårens bidrag till utredning
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Kostnader:
Konto
Kommittéer
-

Beskrivning

Kostnader sexIT
Kostnader P.R.I.T.
Kostnader NollKIT
Kostnader snIT
Kostnader ArmIT
Kostnader MRCIT
Kostnader FanbärerIT
Kostnader FrITid
Kostnader DigIT
Kemtvätt
4213 Serveringstillstånd
5610 Kostnader transport
Summa kommittéer

Summa

Budget

Kommentar

-

Se sexITs ekonomiska berättelse

243,737.23 kr -

Se ArmITs ekonomiska berättelse

98,007.02 kr
192,558.40 kr
216,698.40 kr
19,006.02 kr

Se PRITSs ekonomiska berättelse
Se NollKITs ekonomiska berättelse
Se snITs ekonomiska berättelse

28,191.07 kr 13,870.89 kr -

Se MRCITs ekonomiska berättelse

17,481.62 kr -

Se FrITids ekonomiska berättelse

16,958.87 kr -

Se DigITs ekonomiska berättelse

975.00 kr 3,200.00 kr
12,500.00 kr
863,184.52 kr

Se FanbärerITs ekonomiska berättelse

3,500.00 kr
15,000.00 kr Enbart månadsavgiften sunfleet

Revisorer och valberedning

4260 Matbidrag revisorer
4271 Matbidrag valberedningen
4241 Överlämning revisorer
4241 Överlämning valberedning
4270 Valberedningsintervjuer
Summa kommittéer

440.00 kr
1,363.00 kr
319.85 kr

2,700.00 kr
4,500.00 kr
1,125.00 kr
2,236.99 kr
1,000.00 kr

4,854.65 kr

11,561.99 kr

0.00 kr

10,000.00 kr

5,509.00 kr

5,500.00 kr
1,500.00 kr

435.00 kr
2,296.80 kr

Banktjänster
Skattekostnader
6571 Försäkring Hubben
6570 Kostnader Banktjänster

1,180.00 kr
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6572 Bokföringsprogram
Summa banktjänster

3,697.00 kr
10,386.00 kr

12,700.00 kr * Går på nota som ej är inkommen än...
29,700.00 kr

Styrelsen

5920 Profilering
4511 Möteskostnader representation
6110 Kontorsmaterial
4910 Övrigt
Grupp* Transport
4242 Aspning
4241 Överlämning
4510 Teambuilding styrIT
4522 Ordfmöte/Kassörkväll
4520 Föreningsutbildning
4210 Masterändamål
Summa banktjänster

4,000.00 kr

4,000.00 kr

3,358.67 kr

2,000.00 kr Bullkalas, Tårtkalas och lunch med inspektor

1,018.90 kr
249.90 kr
561.00 kr
3,000.00 kr
2,918.86 kr
2,128.45 kr
2,308.99 kr

500.00 kr
500.00 kr
1,000.00 kr
3,000.00 kr
4,500.00 kr
4,000.00 kr
3,000.00 kr

1,581.53 kr

3,500.00 kr

0.00 kr
21,126.30 kr

1,000.00 kr
27,000.00 kr

Bläck och PQ är dyrt.
Jourtelefon
*5610, 5611, 5620, 5630, XXX 54, 0,0
*enbart 1års överlämning och ej 2 som budget

Sektionen
4020 Inköp e-tjänster
4210 Arrangemangskostnader
4330 Sektionsmöteskostnader
4331 Sektionsmötesmat
4332 Studentrösten
4211 Kandidatmiddag
6573 Kostnader ekonomisk rådgivning
4410 Förvaringskostnader
5921 Inköp sektionsprofilering
4310 Äskningar
4521 Kunskapsprov ordförande
6990 Oförutsedda kostnader

1,708.80 kr
173.65 kr

1,758.00 kr
17,926.05 kr

283.54 kr
95,122.00 kr

200,148.00 kr
4,441.00 kr
7,942.00 kr
25,549.37 kr
1,200.00 kr
108.00 kr

0.00 kr Chalmers.it domänavgift
3,000.00 kr Represenation Hubben

1,300.00 kr Ej räknat med kablar till salen
19,250.00 kr
0.00 kr
70,000.00 kr Räknade resultatet. Resultatet i år blir ca 63k
200,000.00 kr
6,600.00 kr
0.00 kr
25,000.00 kr
1,200.00 kr
3,000.00 kr *Hedersdiplom Samuel Bengmark
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4215 Alumnimiddag

69,498.00 kr
144.00 kr
1,188.00 kr

4313 Kostnader swish
4323 Kostnader Spotify

Projekt (jämställdhetssatsning)
Summa sektionen

Summa kostnader

427,190.41 kr

1,326,741.88 kr

Summa intäkter

1,346,130.99 kr

Summa kostnader

1,326,741.88 kr

Rörelsens resultat

19,389.11 kr

76,000.00 kr Vissa utgifter gick på förra året
0.00 kr
1,188.00 kr
40,000.00 kr
446,538.00 kr
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Verksamhetsberättelser
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Verksamhetsberättelse ArmIT 17/18
Styrelsens sammanställning
• Ordförande - Tobias Lindgren
• Kassör - Anton Hägermalm
• Vice Ordförande - Jakob Erlandsson
• Ledamöter - Simon Kärrman, Long Nguyen, Melinda Andersson, Hanna Carlsson, Peter Gärdenäs

Läsperiod 4
●
●

Fått överlämning från tidigare år, succesivt börja ta över verksamheten
Införskaffat profileringskläder

Läsperiod 1
●
●
●

Nollanlunch
2 lunchföreläsningar under mottagningen
Förberedande arbete inför DatE-IT

Läsperiod 2
●
●
●
●
●

Arrangerat DatE-IT
2 lunchföreläsningar
1 after work
Medarrangör till studentrösten
1 quizkväll

Läsperiod 3
●
●
●
●
●

3 lunchföreläsningar
1 kvällsevent
1 hackathon, samarr med digIT
MEDIT startade
Aspning

Läsperiod 4
●
●
●

2 lunchföreläsningar
3 kvällsevent
Dela ut tentakit

3 Utvärdering
Vi anser att vi uppnått det vi sagt vi skulle uppnå i vår verksamhetsplan. Vi har erbjudit flera
olika sorters event med olika företag. Vi påbörjade ett arbete att utvärdera vår event
tillsammans med företagen, för att på så sätt se vad företagen tycker vad bra och vad vi kunde
förbättra.
Vi påbörjade även ett arbete med att förbättra ArmITs interna strukturer. Vi rensade vår
planeringsplattform från tidigare års event och planeringar, samt inledde ett arbete för att
flytta över ArmITs mail till ITs servrar.
Det vi inte kunde uppnå, som stod med i vår verksamhetsplan, var studieresan. Detta var då
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tänkt att vara en studieresa likt den som gått till Silicon Valley tidigare år. Men p.g.a. de
oklarheter som uppkom i samband med de ekonomiska svårigheterna förra året kunde inte
denna resa bli av.
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Utvärdering skedde kontinuerligt under och efter mottagningen, och inför asp- ningen planerades nya aktiviteter.
Aspningen utfördes utan problem och ledde till ett personinval för NollKIT 18.

5 Slutord
Verksamheten har fungerat på ett otroligt bra sätt, vi alla har utvecklats enormt som personer, och vi har dragit
mycket lärdom från året. Resultaten från utvärderingen knöt ihop påsen och kunde inte sammanfatta året på ett
bättre sätt.

6 Referenser
NollKIT’s utvärdering för Nollan 2017
2
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Verksamhetsberättelse digIT17
DigIT17 har under sin mandatperiod lagt stort fokus på
interna omorganisationer och på arbetet med GDPR som
inte var väntat då verksamhetsplanen presenterades. Vi
har därför inte utvecklat någon utav de två tjänster för
fotohantering och matpreferenser som nämndes i
verksamhetsplanen.
Vad det gäller arrangemang och underhåll som
specificerades i verksamhetsplanen anser vi att vi presterat
väl och gjort långt mer än det som nämn i
verksamhetsplanen. Vi anser också att vi uppfyller de mål
vi satte upp för den interna organisationen och
inkluderande arrangemang då dessa mål har tagits i
beaktande vid allt arbete under det gångna året.
Under mottagningen arrangerades inte något IT-Game vilket var planerat, utan istället några
andra mindre aktiviteter då dessa var en mindre arbetsbelastning för kommitten. Detta var
en avvägning som gjordes då IT-Game visade sig kräva mer arbete än väntat att få igång till
mottagningen.

Medlemmar
Post

Titel (ansvarsområde*)

Namn

Nick

Ordförande

root

William Levén

Gurgy

Kassör

Kassör

Fredrik Åberg

Feffe

Ledamot

1/0 (Vice Ordförande)

Karl Wikström

Nan

Ledamot

WebbChef

Anton Levholm

Levis

Ledamot

AdWare (PR)

Henry Yang

Xiaoming

Ledamot

CloudLord (Inventarier)

Lovisa Landgren

Lumo

Ledamot

Hubbenansvarig

Rasmus
Tomasson

Frodo

Ledamot

Serverchef

Joakim Hulthe

Tux

Anmärkning

Invald LP4**

*För de ledamöter där det interna ansvarsområdet inte tydligt framgår av deras titel anges
även deras interna ansvarsområde.
**Extra inval 1 läsperiod efter ordinarie inval.
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Digitala system
Förutom allmänt underhåll och bugglösning på alla digIT’s system har digIT17 även:
● Konfigurerat och utvecklat mjukvara för infoskärmen i hubben.
● Uppdaterat våra servrar.
● Bytt ut sektionens SSL-certifikat mot ett gratis certifikat från Let’s encrypt.
● Lanserat ett gränssnitt mot sektionens NAS för alla sektionsmedlemmar.
● Omstrukturerat vår produktionsmiljö genom att arbete med docker.
● Utvecklat en brygga mellan sektionens medlemssystem och sektionens mail-system
för att minska på administrationsbördan relaterad till dessa.

Arrangemang
Under sin mandatperiod har digIT17 arrangerat...
● ...hackathon i samarbete med cetrez.
○ Ett arrangemang över två dagar där deltagarna i grupp fick utveckla en tjänst
på temat sociala medier. En vinnare utseddes i slutet av en jury från digIT och
Cetrez. Arrangemanget hölls på Cetrez kontor.
● ...4 st Kod & Vin workshops.
○ Ett kvällsarrangemang där deltagarna kodar på vad de vill och dricker vad de
vill.
● ...ET-raj i LP1.
○ Ett arrangemang för att fira slutet av tentaperioden med resten av sektionen .
● ...öppna workshops
○ Ett arrangemang för alla sektionsmedlemmar dit deltagarna kan komma och
koda på vad de vill och få hjälp från digIT.
○ Arrangemanget hölls en gång per vecka, läsvecka 2-7
○ Arrangemangen byttes ut mot vissa aspnings tillfällen under LP 4
● ...mottagningsaktiviteterna:
○ Lagat och serverat lunch till nollan..
○ Station på Spökfortet
○ Station på phadderkampsfinalen
○ CodeIT
■ En workshop kväll för nollan
● ...aspning med följande aktiviteter:
○ Unix-game.
■ Deltagarna fick lösa kluriga problem i terminalen.
○ DatorPlockepinn.
■ Deltagarna fick bygga dator med udda delar.
○ GallerIT.
■ Deltagarna fick med lite hjälp utveckla en applikation på en kväll.
○ Filmkväll.
■ Tacos och film för alla deltagare.
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○

●
●

Pongbot
■ Deltagarna fick programmera en bot för att spela pong.
...överlämning.
...teambuilding.

Intern omstrukturering
DigIT17 har under året…
● ...slängt många gamla fysiska inventarier då de tog mycket plats och sällan eller
aldrig användes.
● ...etablerat ett nytt arbetsflöde med planeringsmöten i början av varje läsperiod där
gruppen delas in i mindre arbetsgrupper med specifika ansvarsområden för den
läsperioden.
● ... arbetat med att ha en inkluderande och välkomnande attityd mot teknologer av alla
kunskapsnivåer.
● ...öppnat upp våra workshops för alla som vill delta för att skapa mer transparens i
digIT’s arbete.
● ...gjort våra applikationer enklare att utveckla på genom att tillhandahålla färdiga
miljöer för testning av applikationerna för att underlätta för gemene teknolog som vill
utveckla på digIT’s tjänster.
● ...kategoriserat vår kontinuitet för att underlätta arbetet för framtida digIT.
● ...utökat den platsspecifika kontinuiteten.
● ...skapat ett förslag på nya ansvarsområden till digIT18.

GDPR
digIT17 har under året…
● ...tillsammans med sektionens styrelse och under senare halvan av året sektionens
dataskyddsombud utrett vad sektionen behöver göra för att följa de ny reglerna för
datahantering.
● ...börjat arbetet med att lista all sin persondata och lämnat över arbetet till digIT18.
● ...utvecklat den digitala infrastrukturen för att förbättra den digitala säkerheten genom
att arbeta för en ny, mer lätthanterlig produktionsmiljö.

Övrigt
digIT17 har också under året…
● ...lagat ljudet i hubben två gånger.
● ...bytt ut de färgade lamporna så att alla lampor har samma färgskala.
● ...lånat ut utrustning till bland annat LaggIT, CESA och SexIT
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Verksamhetsberättelse FanbärerIT
17/18
FanbärerIT 17/18 bestod av ordförande Tobias Alldén, kassör Mathias Carlsson samt
ledamot Edvard Hübinette.

Arrangemang
Under det gångna året arrangerade vi följande arrangemang för att främja finkultur på
sektionen.
●
●
●
●

Cocktailkväll 2017-10-06
Glöggmys 2017-12-04
Ost och Vinkväll 2018-02-19
Aspning
○ CTF
○ WWW
○ Fanbärarkalas

Representation av Fanan
Vi såg även till att ITs fana var representerad under följande arrangemang
●
●
●
●
●
●
●
●

Alla ordinarie sektionsmöten + extrainsatt
Båda Mösspåtagningarna
Cortegen
Första dagen
Mottagningen
Phadderkampsfinalen
Finsittningen
Nollanlunch

Verksamhetsberättelse
2018-09-30
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Verksamhetsberättelse frITid 17/18
Idrottsföreningen Informationsteknik 2017/2018

Verksamheten
Löpande verksamhet
Arrangerat idrottspass under två timmar nästan varje vecka i motionshallen
med efterföljande bad och bastu, vissa veckor har vi istället vart utomhus vid
mossen eller i annan lokal.
Dragit i löptävlingen på sektionen i slack kanalen #lopning.

Läsperiod 1
●
●
●
●
●

Arrangerat idrott tillsammans med FIF i Fysiken under mottagningen.
Serverat Nollanlunch.
Dratt igång regelbundna löppass på tisdagar, vi kallar det Finally
Tuesday.
Undersökt vad sektionen vill att vi har för slags arrangemang.
Införskaffat profilkläder.

Läsperiod 2
●
●
●

Försökt hålla igång Finally Tuesday, tyvärr lågt intressse.
Vi hade vårt första lite större arr, prova på karate med inhyrd
instruktör, vilket var mycket framgångsrikt.
Deltagit i Innebandy CM och kommit på andra plats!

Läsperiod 3
●
●
●

Skiddag till Isaberg med två fyllda minibussar!
Drog med ett gäng studenter till ett Yogacenter.
Skickat ett lag till Futsal CM och Volleyball CM.

Läsperiod 4
●
●
●
●
●

Spelat badminton i fjäderborgen.
Arrangerat ett mycket uppskattat besök hos Bounce.
Skickat ett lag till Fotbolls CM.
Haft ohmsits.
Haft aspning.
○ Strobelight dodgeball
○ Fotbollsklipp
○ Asparna planerade och höll ett eget arr
○ Biljardkväll
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Verksamhetsplan reflektion
Vi känner att vi uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Vår största bedrift är att
vi lyckats utöka bredden och storleken av arrangemang frITid erbjuder. Med
stort ekonomiska stöd från StyrIT och sektionen har vi lyckats erbjuda en bred
mängd aktiviter gratis eller kraftigt subventionerat för sektionens medlemmar.
Vi har visat att frITid kan fylla en större roll på¨sektionen genom att erbjuda
varierade större arrangemang som når en stor målgrupp på sektionen. De
större och mer påkostade arrangemang vi erbjudit fyllde ett hål på sektionen
och var extremt uppskattade av väldigt många.
Vi deltog på alla de CM det fanns ett intresse på sektionen och bidrog med
anmälningskostnaden åt våra tävlande. Vi undersökte även flera olika
alternativ för att hålla ett eget CM bland annat tennis eller bowling, men
tyvärr hann vi inte med att genomföra det.

Medlemmar frITid 17/18
Jonathan Gildevall
Erik Magnusson
Hanna Carlsson
Marcus Eliasson
Sara Kitzing
Tobias Lindgren

- Ordförande
- Kassör
- Ledamot (Bollkalle)
- Ledamot (Svettig)
- Ledamot (CM-mästare)
- Ledamot (PResschef)
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Verksamhetsberättelse NollKIT 2017
Gabriel Wallin
September 2018

1

Styrelsens sammanställning
• Ordförande - Gabriel Wallin
• Kassör - Olof Enström
• Ledamöter - Omar Oueidat, Linnéa Bark, Eli Knoph, Jacob Rohdin

2

Ansvarsområde

Gabriel Wallin och Olof Enström har under det gångna året ansvarat för kommitténs verksamhet och ekonomi.
Kommittén har internt delat ut ansvar för verksamhetens olika uppgifter, såsom
Phaddring, PR, MatLokal-ansvar etc.

3

Utvärdering

NollKIT har under det gångna verksamhetsåret utfört aktiviteter och arrangemang enligt planerad verksamhet.
Planerad verksamhet bestod av verksamhetens mål och tänkbara arrangemang.
Samtliga arrangemang utfördes och målen kan via utvärdering anses uppfyllda.

4

Utförlig beskrivning av året

Planeringsfasen under de första läsperioderna och sommaren utfördes på ett
strukturerat vis, intern och extern representation prioriterades, samt minst ett
sammanträde i veckan för allmän planering.
Under sommaren inföll fyra planeringsveckor, varav tre i Augusti innan Mottagningens start. Mottagningens fyra veckor bestod av arrangemang, som i
helhet ansågs lyckade och utan större fel.

1
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Utvärdering skedde kontinuerligt under och efter mottagningen, och inför aspningen planerades nya aktiviteter. Aspningen utfördes utan problem och ledde
till ett personinval för NollKIT 18.

5

Slutord

Verksamheten har fungerat på ett otroligt bra sätt, vi alla har utvecklats enormt
som personer, och vi har dragit mycket lärdom från året. Resultaten från
utvärderingen knöt ihop påsen och kunde inte sammanfatta året på ett bättre
sätt.

6

Referenser

NollKIT’s utvärdering för Nollan 2017

2
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Verksamhetsberättelse P.R.I.T. 17
Verksamheten
Löpande verksamhet
Vi har löpande under hela verksamhetsåret internt haft teambuldings. Externt representerat
IT-sektionen på Chalmers. Till Hubben 2.1 har vi köpt in förbrukningsvaror, organiserat städ och
bedrivit underhåll. Organiserat uthyrningar och utlåningar av P.R.I.T.s grillar.

Läsperiod 3
Deltagit i Övergivning(Överlämning)
Gått på Utbildningar
● HLR-utbildning
● SUS-utbildning
● Pubutbildning
Arrangerat Pubrunda
● digIT & ArmIT puffade
Arrangerat Fettisdagen
Arrangerat Plurgfrukost
● Pluggfrukost med snIT
Arrangerat ET-raj

Läsperiod 4
Arrangerat Pubrunda
● NollKIT & FikIT puffade
Bakat till och gått på Fika med PL
Målade märke:
● Johanneberg
● Frågade om att få göra ett märke på Lindholmen
Arrangerat Fixa-Hubben-Dag
Puffat:
● sᴇxIT CM
● FestU: Springbreak
● FestU: Valborg
Arrangerat Städa-Frum-Dag
Arrangerat Plurgfrukost 2
● boogaloo with snIT
Deltagit i OvKIT teambuilding
Förberedelser inför mottagningen:
● Planering av mottagningen
○ Med NollKIT, sᴇxIT, StyrIT, PL
○ Internt
● Overallkonspirationen(MKs utbildning för mottagningsarrangörer)
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Arrangerat städnollankalas

Sommaren
Arrangerat IT-I-Skogen
● Teambuilding för fkit
● S.P.R.I.T. & CBK & DaltonZ puffade
Arrangerat Rustvecka
Målade märke
● Johanneberg med smurfar
● Inget på Lindholmen, problematiskt att få tillstånd, därav blev märket inte av
Förberedelser inför mottagningen
● Planering med fkit, PL
● Färgade hår

LP1
Mottagningen:
● Götaplatsen/första dagen
○ Smurf
● Nollbrickstillverkning
● Phaddersittning
● Hubbenchill med Karaoke
● Nollanlunch
● Spokzfortet/Spökfortet/Spökets egna arr/Anders återkomst del 3
● Mottagningsbastu
● Spårvagnsfest
● Mottagningskampen: Kapseglingen
○ Byggde farkost
● Puffade
○ FestU: NollKalaset
○ FestU: NollFinalen
● Phadderkampsfinalen
○ Brunch
○ Lekstation
● Mottagningskampen: Finalen
○ Sålde våfflor
Arrangerat Pubrunda
● S.P.R.I.T. puffade
Köpt fel kaffe
● En miss gjordes i den löpande verksamheten där vi köpte in fel kaffe. För att inte upprepa
felet har vi internt jobbat på en kultur där vi stödjer varandra i att köpa rätt kaffe, bett om stöd
från pateter för att inte köpa fel kaffe igen. Slutligen har vi lämnat kontinuitet till efterträdare
om hur man köper rätt kaffe.
Arrangerat Oktobersits
● Sittning
● Eftersläpp
● sᴇxIT puffade
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Aspning:
● Planering
○ DaltonZ
○ NollKIT & sᴇxIT
● Smygaspning inför pubrundan
Utvärderat P.R.I.T.s sammansättning och arbetsbörda
● Diskuterat och undersökt mot S.P.R.I.T.
● Motionerat för utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet
Plurgfrukost 3
● Personlighetsklyvna Allan - snIT säsong 2017/2018

LP2
Aspning:
● Aspkickoff
● Pubrundeprepp
● Pubrunda med aspar
● Ztek med P.R.I.T.onZ
● Sittningstävling
● Aspun
● Blanddricka
● Fixa-Hubben-Dag
● EfterAspFest
Puffade:
● FestU: Halloween
● FestU: Julkalaset
Inval
Deltagit i Invalsbastu i Härryda med invalda P.R.I.T. 18 & S.P.R.I.T.
Arrangerat Julpub
● Invalda P.R.I.T. 18 puffar
Planering för övergivning
Överlämnande av kontinuitet och verksamhet

Rust
●
●
●
●
●
●
●
●

Lagat ett bord som gick sönder under LP2 ETRaj;et.
Fixat uppsättningen av en lampa som ramlade upp under LP2 ETRaj;et.
Införskaffat en ny grill. Som sedan uppgraderats och fräschats upp.
Nytt galler till kundvagnsgrillen.
Städat ur, inventerat och uppgraderat frum rejält. Bland annat byggt sofforna under
rustveckan.
Slängt ut gamla montern för infolappar och installerat en tv där.
Fått fler specialbrickor underkända av NollKIT än Nollan.
Köpt in flertal inventarier, såsom ny diskmaskin, ny stege, nya stekplattor, nya våffeljärn,
muggar, och inf med gafflar.
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●
●
●
●
●

Bytt projektorlampa igen.
Bytt mikrovågshylla i köket.
Bytt städskåp.
Griffeltavlor till Baröverhänget.
Representerat IT-sektionen på Chalmers med konsultrustande.

Verksamhetsplan reflektion
Vi uppnådde allting i verksamhetsplanen förutom att lägga till IT-märket på Lindholmen så att våra
masterstudenter där ska känna sig representerade. Detta då det var svårigheter att få tag i ansvarig
person för att få tillstånd och innan vi fick tillstånd så blev det höst med regn och kyla vilket inte gjorde
märkesmålning möjligt.
Något som inte fanns med i verksamhetsplanen som vi ville göra var att lägga till en uteservering till
pubrundan LP1 vilket återigen var svårt att få tag i ansvarig person om för att få tillstånd. Tillslut blev
det för nära pubrundan för att få tillstånd i tid. Men det finns dokumentation för hur man går tillväga
om framtida år skulle vilja försöka sig på en uteservering.
Slutligen har dessa och ytterligare problem med att få kontakt och tillstånd av ansvariga lyfts till StyrIT
och lämnats till efterträdare för att inte återupprepa problemen vi stötte på.
_________________________

____________________________

Johannes Mattsson

Erik Magnusson

Ordförande 2017

Kassör 2017
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Pedagogiska priset
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Nuclear Gasque
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Nuclear Gasque
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Puffa PTS
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Puffa Springbreak
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Arra CM
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Puffa Valborg
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En del av Chalmers Studentkår
2018-10-11 – Sida 69 av 83

Collage gasque
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Mottagningen

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lunch
Gasque
Spökvandring
Bastu
Phadderkampsfinal
ExpeditionEdit
Oscarsgalan
Finsittning
FestU
Och mycket mer
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Woodstock gasque
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Aspning
●
●
●
●
●
●

Kickoff
sittningstävling
Aspkalas
Pepsikväll
Blanddricka
ÅÅÅÅÅÅÅÅ
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Mexico!!!!
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Överlämning
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Tackkalas
Tack till alla er som har puffat hjälpt och på andra stöttat oss under året
<3<3
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Tack för oss
Nicket
Jonis
PK
Kralle
Hasse
E.L-T
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Medlemmar i SexIT 17
Niclas Johansson
Jonathan Gildevall
Arvid Björklund
Carl Fredriksson
Hanna Jacobsson
Evelina Stridsberg
Niklas Jonsson
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Verksamhetsberättelse StyrIT 17/18
styrIT 17/18 bestod av ordförande Oscar Evertsson, vice ordförande Miranda Bånnsgård,
kassör Katarina Bergbom, sekreterare Victoria Eidenvall, SAMO Fredrik Bengtsson,
kommunikatör Anna Nylander, masteransvarig Jesper Jaxing och ledamot Rebecka Reitmaier.

Allmänt
Styrelsen arbetade under verksamhetsåret 17/18 efter verksamhetsplanen som antogs under
sektionsmötet under läsperiod 1. I denna specificerades de fokusområden som skulle arbetas
lite extra för under året utöver det kontinuerliga arbetet. Dessa områden var: Flytten till
Lindholmen, Masterintegration, Sektionsengagemang, Kommunikation och transparens,
Jämlikhet samt Ekonomin.

Flytten till Lindholmen

Då Chalmers rektor Stefan Bengtsson tog beslutet vänta med flytten för att tillsätta en ny
utredning kring en eventuell flytt som minst kommer ta fem år, valde styrelsen att inte jobba med
denna frågan. Istället har styrIT drivit frågan om gemensamt utrymme för sektionens
medlemmar på lindholmen, stort tack till Gurgy som även drivit frågan.

Masterintegration
Det har under en längre tid funnits stor uppdelning mellan kandidatprogrammet och
masterprogrammen då det inte finns någon naturlig kontakt mellan de två. Under
verksamhetsåret 17/18 har styrIT försökt nå ut till masterstudenter på ITs masterprogram på
huvudsakligen två sätt för att minska avståndet, dels genom att dyka upp på första dagen för
nya studenter och berätta om vad som görs på sektionen (Slack, chalmers.it, kommittéer med
mera), men även genom att nå ut i interna facebookgrupper för att dela informationen. styrIT
17/18 har även bistått MRCIT i den första mastermottagningen någonsin på IT-programmet för
att öka inkluderingen, samt arrangerat studentrösten på lindholmen och som onlineformulär för
att underlätta för masterstudenter att göra sin röst hörd.

Sektionsengagemang
I alla de forum styrIT 17/18 verkat har vi försökt trycka på allt bra man får ut av att engagera sig.
Mer konkret är detta samtal med studenter i olika sammanhang, första dagen och uppmaningar
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till äskningar. Ytterligare godkändes en äskning för fika till tidigare aktiva där de berättade vad
de fick ut av att engagera sig, sstort tack för detta Tejp, Brød och Baloo <3!. På kårnivå har vi
även jobbat för att få till fler utbildningar för de aktiva och därigenom göra det mer attraktivt att
engagera sig. Resultatet av detta är till exempel att kåren nu ansvarar för att hålla en utbildning
kring ekonomi för en person ur styrelsen samt revisorer för alla sektioner.

Kommunikation och transparens

Enligt vår verksamhetsplan skulle vi jobba med wikin och hur den skulle utvecklas vidare för den
aktiva studenten. Detta är inte något som hunnits prioriterats då GDPR är något som har
prioriterats i dess ställe. Stort tack Gurgy och NaN för ett fantastiskt arbete, utan er hade det
inte varit möjligt.

Jämlikhet
Under verksamhetsåret 17/18 blev jämställdhetsfrågan väldigt uppmärksammad, dels här på
Chalmers men även i resten av världen, och det här var självfallet något som satte en prägel på
styrIT 17/18s jämlikhetsarbete även om vi också fokuserade på att minska klyftorna mellan
aktiva och icke-aktiva genom att diskutera frågan på våra utbildningar, och mellan svenska och
internationella studenter vilket beskrivs mer detaljerat under masterintegrering. Vi har:
- Samarbetat med andra styrelser och med kårledningen i projektet Chalmers against
sexism.
- Samlat information om hur situationen ser ut på IT-programmet gällande sexism,
övergrepp, och trakasserier.
- Utbildat aktiva i olika delar av vår sektion i hur man arrar inkluderande.
- Utbildat nyinvalda om vilka värderingar vi har här på IT, och om vilka mål IT-sektionen
strävar mot.
- Samarbetat med programledningen i ett antal fall för att lösa befintliga problem, och
förbättra studietiden för alla våra medlemmar.
- Uppmärksammat och drivit frågan om en ojämlik utbildning på Kår-,
Utbildningsområdes-, och Institutionsnivå.
- Startat Föreningen EqualIT som i skrivande stund har haft tre årsmöten, haft sitt första
arr under mottagningen, och för närvarande har en styrelse bestående av 7 personer.

Ekonomin
Då vissa brister med den ekonomiska strukturen hos sektionen uppdagades i början av
verksamhetsåret, har mycket styrIT lagt fokus på att reda upp det befintliga läget och lägga en
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bättre grund för framtiden. För att reda upp och sammanställa gammal ekonomi togs det hjälp
av revisorfirman Grant Thornton, som också hjälpte till att lägga en bokföringsgrund för
framtiden som kan användas som riktlinjer för alla kommittéer på sektionen. StyrIT gjorde också
bokföringsmallar, uppdaterade bokföringsdokument såväl som kassörsinformationsdokument,
inkluderade mer information i kassörskvällskonceptet och la en grund till utbildning för
nypåstigna kassörer. StyrIT ändrade också sektionens bokföringsmetod till faktureringsmetoden
för att samma metod ska kunna användas i flera år framåt och ge mer transparens.
Utanför sektionen har styrIT fått igenom två ekonomiska motioner i FuM. Den ena gällde att
kåren nu är tvungna att hålla utbildningar för alla sektionskassörer och revisorer, den andra att
IT-sektionen inte skall ha hela ansvaret då kåren brustit i sitt ansvarstagande. Den gav en direkt
ersättning på en del av kostnaderna, 66 375 kr. Vi har också hjälpt andra sektioner som velat ta
efter vår nya kassörsstruktur, både bokföringsmässigt med mallar och kontoplaner samt
praktiska frågor kring ansvar vid olika räkenskapsår.

Övrigt
Utöver punkterna i vår verksamhetsplan uppmärksammade vi under början av vårt
verksamhetsår att den befintliga bilden av styrIT som våra aktiva hade inte stämde överens med
bilden vi hade av vad vad styrIT borde arbeta med. Vidare uppmärksammade vi att samarbetet
mellan de olika delarna kommitteerna inte alltid fungerade särskilt bra, att det ofta uppstod
onödiga konflikter, och att kommunikationen både mellan styrIT och kommitteerna men också
mellan olika kommitteer ofta var bristfällig. Därför ägnades en stor del av vårt år med att arbete
med de här problemen. Vi har:
- Tagit fram och spridit en ny bild av styrIT där vi inte fokuserar på att bestämma över
kommitteerna utan istället på att hjälpa dem så att de kan sköta sin verksamhet så bra
som möjligt.
- Tagit fram nya riktlinjer för hur vi kommunicerar under arbetet för sektionen där vi
försöker att i så stor utsträckning som möjligt prata direkt med varandra och lösa
problem tillsammans (styrIT är inte en mamma/pappa).
- Startat upp ett projekt där varje kommitte har en medlem i styrelsen som kontaktperson
med målet att förbättra kommunikationen mellan kommitteerna och styrIT, och att öka
sannolikheten för att styrIT skall kunna hjälpa till och lösa eventuella problem i ett tidigt
stadie.
- Arbetat med att sprida visionen för IT-sektionen, att alla våra medlemmar skall ha kul,
trivas, och utvecklas under deras tid här på IT, och att inkludera den i alla våra
utbildningar för att förstärka sammanhållningen mellan kommitteerna och göra det
tydligare att vi alla arbetar tillsammans mot samma mål.
- Speciellt fokuserat på att framhäva vikten av de här frågorna under aspningen.
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Verksamhetsberättelse StyrIT 17/18
styrIT 17/18 bestod av ordförande Oscar Evertsson, vice ordförande Miranda Bånnsgård,
kassör Katarina Bergbom, sekreterare Victoria Eidenvall, SAMO Fredrik Bengtsson,
kommunikatör Anna Nylander, masteransvarig Jesper Jaxing och ledamot Rebecka Reitmaier.

Allmänt
Styrelsen arbetade under verksamhetsåret 17/18 efter verksamhetsplanen som antogs under
sektionsmötet under läsperiod 1. I denna specificerades de fokusområden som skulle arbetas
lite extra för under året utöver det kontinuerliga arbetet. Dessa områden var: Flytten till
Lindholmen, Masterintegration, Sektionsengagemang, Kommunikation och transparens,
Jämlikhet samt Ekonomin.

Flytten till Lindholmen

Då Chalmers rektor Stefan Bengtsson tog beslutet vänta med flytten för att tillsätta en ny
utredning kring en eventuell flytt som minst kommer ta fem år, valde styrelsen att inte jobba med
denna frågan. Istället har styrIT drivit frågan om gemensamt utrymme för sektionens
medlemmar på lindholmen, stort tack till Gurgy som även drivit frågan.

Masterintegration
Det har under en längre tid funnits stor uppdelning mellan kandidatprogrammet och
masterprogrammen då det inte finns någon naturlig kontakt mellan de två. Under
verksamhetsåret 17/18 har styrIT försökt nå ut till masterstudenter på ITs masterprogram på
huvudsakligen två sätt för att minska avståndet, dels genom att dyka upp på första dagen för
nya studenter och berätta om vad som görs på sektionen (Slack, chalmers.it, kommittéer med
mera), men även genom att nå ut i interna facebookgrupper för att dela informationen. styrIT
17/18 har även bistått MRCIT i den första mastermottagningen någonsin på IT-programmet för
att öka inkluderingen, samt arrangerat studentrösten på lindholmen och som onlineformulär för
att underlätta för masterstudenter att göra sin röst hörd.

Sektionsengagemang
I alla de forum styrIT 17/18 verkat har vi försökt trycka på allt bra man får ut av att engagera sig.
Mer konkret är detta samtal med studenter i olika sammanhang, första dagen och uppmaningar
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till äskningar. Ytterligare godkändes en äskning för fika till tidigare aktiva där de berättade vad
de fick ut av att engagera sig, sstort tack för detta Tejp, Brød och Baloo <3!. På kårnivå har vi
även jobbat för att få till fler utbildningar för de aktiva och därigenom göra det mer attraktivt att
engagera sig. Resultatet av detta är till exempel att kåren nu ansvarar för att hålla en utbildning
kring ekonomi för en person ur styrelsen samt revisorer för alla sektioner.

Kommunikation och transparens

Enligt vår verksamhetsplan skulle vi jobba med wikin och hur den skulle utvecklas vidare för den
aktiva studenten. Detta är inte något som hunnits prioriterats då GDPR är något som har
prioriterats i dess ställe. Stort tack Gurgy och NaN för ett fantastiskt arbete, utan er hade det
inte varit möjligt.

Jämlikhet
Under verksamhetsåret 17/18 blev jämställdhetsfrågan väldigt uppmärksammad, dels här på
Chalmers men även i resten av världen, och det här var självfallet något som satte en prägel på
styrIT 17/18s jämlikhetsarbete även om vi också fokuserade på att minska klyftorna mellan
aktiva och icke-aktiva genom att diskutera frågan på våra utbildningar, och mellan svenska och
internationella studenter vilket beskrivs mer detaljerat under masterintegrering. Vi har:
- Samarbetat med andra styrelser och med kårledningen i projektet Chalmers against
sexism.
- Samlat information om hur situationen ser ut på IT-programmet gällande sexism,
övergrepp, och trakasserier.
- Utbildat aktiva i olika delar av vår sektion i hur man arrar inkluderande.
- Utbildat nyinvalda om vilka värderingar vi har här på IT, och om vilka mål IT-sektionen
strävar mot.
- Samarbetat med programledningen i ett antal fall för att lösa befintliga problem, och
förbättra studietiden för alla våra medlemmar.
- Uppmärksammat och drivit frågan om en ojämlik utbildning på Kår-,
Utbildningsområdes-, och Institutionsnivå.
- Startat Föreningen EqualIT som i skrivande stund har haft tre årsmöten, haft sitt första
arr under mottagningen, och för närvarande har en styrelse bestående av 7 personer.

Ekonomin
Då vissa brister med den ekonomiska strukturen hos sektionen uppdagades i början av
verksamhetsåret, har mycket styrIT lagt fokus på att reda upp det befintliga läget och lägga en
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bättre grund för framtiden. För att reda upp och sammanställa gammal ekonomi togs det hjälp
av revisorfirman Grant Thornton, som också hjälpte till att lägga en bokföringsgrund för
framtiden som kan användas som riktlinjer för alla kommittéer på sektionen. StyrIT gjorde också
bokföringsmallar, uppdaterade bokföringsdokument såväl som kassörsinformationsdokument,
inkluderade mer information i kassörskvällskonceptet och la en grund till utbildning för
nypåstigna kassörer. StyrIT ändrade också sektionens bokföringsmetod till faktureringsmetoden
för att samma metod ska kunna användas i flera år framåt och ge mer transparens.
Utanför sektionen har styrIT fått igenom två ekonomiska motioner i FuM. Den ena gällde att
kåren nu är tvungna att hålla utbildningar för alla sektionskassörer och revisorer, den andra att
IT-sektionen inte skall ha hela ansvaret då kåren brustit i sitt ansvarstagande. Den gav en direkt
ersättning på en del av kostnaderna, 66 375 kr. Vi har också hjälpt andra sektioner som velat ta
efter vår nya kassörsstruktur, både bokföringsmässigt med mallar och kontoplaner samt
praktiska frågor kring ansvar vid olika räkenskapsår.

Övrigt
Utöver punkterna i vår verksamhetsplan uppmärksammade vi under början av vårt
verksamhetsår att den befintliga bilden av styrIT som våra aktiva hade inte stämde överens med
bilden vi hade av vad vad styrIT borde arbeta med. Vidare uppmärksammade vi att samarbetet
mellan de olika delarna kommitteerna inte alltid fungerade särskilt bra, att det ofta uppstod
onödiga konflikter, och att kommunikationen både mellan styrIT och kommitteerna men också
mellan olika kommitteer ofta var bristfällig. Därför ägnades en stor del av vårt år med att arbete
med de här problemen. Vi har:
- Tagit fram och spridit en ny bild av styrIT där vi inte fokuserar på att bestämma över
kommitteerna utan istället på att hjälpa dem så att de kan sköta sin verksamhet så bra
som möjligt.
- Tagit fram nya riktlinjer för hur vi kommunicerar under arbetet för sektionen där vi
försöker att i så stor utsträckning som möjligt prata direkt med varandra och lösa
problem tillsammans (styrIT är inte en mamma/pappa).
- Startat upp ett projekt där varje kommitte har en medlem i styrelsen som kontaktperson
med målet att förbättra kommunikationen mellan kommitteerna och styrIT, och att öka
sannolikheten för att styrIT skall kunna hjälpa till och lösa eventuella problem i ett tidigt
stadie.
- Arbetat med att sprida visionen för IT-sektionen, att alla våra medlemmar skall ha kul,
trivas, och utvecklas under deras tid här på IT, och att inkludera den i alla våra
utbildningar för att förstärka sammanhållningen mellan kommitteerna och göra det
tydligare att vi alla arbetar tillsammans mot samma mål.
- Speciellt fokuserat på att framhäva vikten av de här frågorna under aspningen.

